
 
 

V Praze dne 12. dubna 2013 
          Č.j.: 349/13 

 

          
 

 

 
Stanovisko 

komise pro hodnocení dopadů regulace 
 

k návrhu  
zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 
 

 
 

I. Úvod: 
 
Předkladatel srozumitelně popisuje důvody pro změnu zákona o válečných 
veteránech, kdy jde zejména o následující: 
 

- Zpřísnit podmínky pro získání statusu válečného veterána, protože dosavadní 
úprava je příliš benevolentní (obava, že bude veteránů příliš mnoho a náklady 
na jejich benefity a péči příliš vysoké). 
Řešením má být rozlišení misí podle míry nebezpečnosti a prodloužení délky 
výkonu služby nutné pro udělení statutu veterána z dosavadních 30 dnů. Nově 
vyžadováno nepřetržitých 90 kalendářních dnů výkonu služby v nebezpečných 
oblastech a celkově 360 kalendářních dnů výkonu v méně nebezpečných 
oblastech. 

- Rozšířit okruh osob, kterým může být udělen status veterána o civilní osoby 
(např. zdravotnický personál). 

- Rozšířit okruh osob, kterým může být udělen statust veterána o účastníky 
odboje a odporu proti komunismu. 

- Umožnit vyšší obsazenost domovů pro veterány umožněním ubytovat třetí 
osoby, které si budou hradit pobyt samy. 

 
 
 
 
 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
 



Slabé místo analýzy je (jednostránková) kapitola 3 – vyhodnocení nákladů a přínosů. 
 
V této části bych minimálně očekával, že najdu následující statistiky a odhady: 
 

a) vývoj počtu veteránů na základě současného benevolentního zákona 
b) vývoj nákladů na benefity a péči o dosavadní veterány 
c) počet veteránů z druhé světové války a vývoj jejich počtu 
d) odhady počtu civilistů, kteří by mohli získat status veterána na základě změny 

zákona, 
e) odhady nákladů na benefity a péči o civilní zaměstnance a bojovníky proti 

komunismu 
 

Počet veteránů z 2. světové války se stále snižuje. Navrhovaná změna zákona na 
jednu stranu zpřísňuje udělení statutu veterána, na druhou stranu se rozšiřuje okruh 
lidí, kteří mohou o statut požádat. 

 
Analýza by se měla pokusit odhadnout vývoj počtu veteránů a celkových nákladů 
v čase při nulové variantě a porovnat ho s odhadem vývoje počtu veteránů a 
celkových nákladů při změně zákona.  
 
 
Bez hlubší analýzy vývoje počtu veteránů a nákladů na jejich péči v čase nelze 
přijmout výrok předkladatele, že „lze tedy vycházet z té skutečnosti, že dojde 
k vzájemnému vyrovnání a pokrytí navýšených nákladů právě v důsledku 
zpřísněných podmínek a snížení počtu veteránů zbývajících,“ (viz. RIA str. 17). 
 
Např. za 10 let, vzhledem k velkému časovému odstupu od skončení 2. světové 
války, již žádní veteráni z 2. světové války pravděpodobně nebudou žít, tj. jejich 
počet se nebude každoročně snižovat, avšak počet novodobých veteránů se bude 
každý rok navyšovat. (Při odchodu do řádného starobního důchodu budou stále 
relativně mladí.). Tím se bude celkový počet veteránů po určitou dobu zvyšovat. 
 
 
III. Závěr:  
 
 

Předloženou RIA analýzu není možné v této podobě přijmout. Je nutné zprávu 
doplnit o vyhodnocení nákladů a přínosů.  
 
 
 
Vypracoval: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 
 
 

 
       Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc. 
                  předseda komise  


